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ACTA NÚMERO 28/05-09 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE

CAMINHA

REALIZADA NO

DIA

QUATRO DE DEZEMBRO DO ANO DOIS
MIL E SEIS
Aos quatro dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de JOSÉ BENTO
ARMADA LOURENÇO CHÃO e com a presença dos Senhores Vereadores,
FLAMIANO GONÇALVES MARTINS, PAULO PINTO PEREIRA, AMÍLCAR
GUEDES LOUSA, JOSÉ AVELINO RODRIGUES PEDRA e JORGE PAULO AIRES
MIRANDA.

Não esteve presente a Senhora Presidente Júlia Paula Pires Pereira Costa, cuja
falta foi justificada.
Iniciada a reunião, às 10 H 08 M, pelo Senhor Presidente em Exercício JOSÉ
BENTO ARMADA LOURENÇO CHÃO foram tratados os assuntos a seguir
indicados:

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Senhor Vereador Jorge Miranda:
- Sobre a Zona Industrial da Gelfa, há um ano foi dito que estaria eminente a
resolução do processo do loteamento, faltando apenas a regularização de dois
artigos prediais pertencentes a pessoas que estavam nos Estados Unidos da
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América. Perguntou como está esse processo, nomeadamente a sua regularização
e a atribuição dos lotes;
- Em relação a obras na via pública na estrada que vai desde a Quinta do Loreto à
Igreja de Venade perguntou se está prevista a pavimentação em betuminoso, se sim
o porquê da adopção deste material e dos passeios em betonilha, porque considera
que há uma descaracterização do meio e porque a Câmara Municipal, muitas das
vezes, impõe aos particulares, a adopção do granito como forma de enquadramento
nos meios rurais;
- Perguntou como está a candidatura aos materiais para a Ludoteca de Vila Praia de
Âncora e para quando está prevista a sua abertura ao público;
- Perguntou qual era a função e amplitude dos trabalhos da “Agenda XXI”. Se é uma
situação promovida pela Câmara Municipal, se é um serviço pago e quais os
resultados a apresentar;
- Perguntou se o projecto das Estradas de Portugal, implementação de uma rotunda
no chamado cruzamento do Ferry, colide com a obra do Parque Municipal de
Caminha. Se colide, perguntou se a Câmara Municipal, aquando da apresentação
do projecto às Estradas de Portugal teve alguma informação nesse sentido e em
quanto vai onerar a Câmara Municipal a destruição da obra já realizada.

O Senhor Vereador Paulo Pereira informou que:
- A partir de amanhã e até dia 11 do corrente, o Rotary Club de Caminha vai ter
patente ao público uma exposição de venda de artesanato regional.
Esta exposição/venda de artigos regionais, de cariz social, visa o apuramento de
fundos para a compra de presentes de Natal para as famílias mais carenciadas do
Concelho;
- Na próxima quinta-feira, Olga Amaro e Eugénia Moura vão estar no Auditório do
centro Cultural e Social de Vila Praia de Âncora, pelas 21H30M, para mais um
magnifico concerto de música clássica.
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Este concerto visa homenagear Mozart, já que este ano se comemora os 250 anos
do seu nascimento;
- No próximo fim-de-semana vai realizar-se a habitual Feira Sonho de Natal,
integrada na “Campanha Sonho de Natal 2006 – Porque um sorriso assim é sempre
o melhor presente!!!”. A feira vai decorrer na Praça Conselheiro Silva Torres.
Trata-se de mais um evento de âmbito social, organizado pela Câmara Municipal de
Caminha, em parceria com a Associação CaminhaJovem, que visa a realização de
uma Ceia de Natal, agendada para o dia 15 deste mês, para as crianças e famílias
mais desfavorecidas do Concelho, que não têm possibilidade de festejar o Natal tal
como a maioria das pessoas o faz.

O Senhor Vereador Flamiano Martins informou que:
- Da Federação dos Produtores Florestais de Portugal recebeu um ofício no qual se
louva o trabalho efectuado em prol da defesa da floresta contra incêndios,
nomeadamente a acção de sensibilização para a reflorestação de áreas ardidas com
folhosas, a iniciar no dia 11 de Dezembro e a campanha de sensibilização
“Incêndios Florestais: prevenir no Inverno para proteger no Verão”, constituída por
spots publicitários e por uma série de palestras a realizar pelas freguesias em
Dezembro e Janeiro;
- A campanha de sensibilização para a reflorestação de áreas ardidas com folhosas,
conta com a colaboração da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas
e do Ambiente.
No dia 11 de Dezembro a campanha inicia-se em Dem e prolongar-se-á até Março.
Distribuir-se-ão, numa primeira fase, 1200 folhosas (carvalhos, sobreiros e bétulas)
pelas freguesias fustigadas pelos incêndios florestais de 2005, envolvendo, sempre
que possível, as escolas de cada localidade;
-

Recebeu

do

Centro

de

Reconhecimento,

Validação

e

Certificação

de

Competências da Ancorensis, uma carta de agradecimento pela colaboração dada

4

Câmara Municipal de Caminha
pela Câmara Municipal de Caminha que, como parceira, contribui para o grande
sucesso deste Centro que, recentemente, ultrapassou a barreira das 1000
certificações.

O Senhor Presidente em Exercício informou que:
- Sobre a intervenção no Lugar do Loreto está prevista ser em betuminoso e os
passeios em betonilha, porque foi pedido pela Junta de Freguesia de Venade para
que exista alguma continuidade de materiais nessa artéria, até à entrada da
Freguesia.
Em relação aos passeios, a escolha deste material vem na sequência do que as
Estradas de Portugal fizeram anteriormente noutras Freguesias, nomeadamente em
Azevedo;
- Sobre a Rotunda na EN13, esta não colide com a obra efectuada no Parque
Municipal, porque toda a rotunda é feita exteriormente;
- Todas as outras perguntas serão respondidas na futura reunião porque carecem da
recolha de elementos.
O Senhor Vereador Paulo Pereira disse que, em relação à Ludoteca, está-se a
aguardar a homologação da candidatura efectuada para a aquisição dos materiais.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PROPOSTA Nº 1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 2006/11/27

Nos termos do disposto no nº 2, do artigo 92º, da lei 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se:
- Que seja aprovada a acta da reunião de 27 de Novembro passado.
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A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 2 - ISENÇÃO DE TAXA – MARINA CONCEIÇÃO RIBEIRO
AMORIM LARANJEIRA

A alínea c) nº 8, do artº 161º, do Regulamento Municipal do Sistema de Água e
Águas Residuais, determina que a Entidade Gestora dos sistemas de distribuição
pública e predial de água e de drenagem pública e predial de águas residuais
domésticas, industriais e pluviais no concelho de Caminha, poderá isentar total ou
parcialmente das taxas e tarifas previstas, desde que requerido e mediante prévia
deliberação da Câmara Municipal, consumidores de comprovada situação sócioeconómica débil.
Conforme a informação dos Serviços (anexa ao processo e que aqui se dá por
reproduzida), ao disposto na alínea c), nº 8, do artº 161º do Regulamento Municipal do
Sistema de Água e Águas Residuais e face ao requerido pela consumidora, propõese a isenção dos juros de mora, custos de execução fiscal e taxa de
restabelecimento, referentes ao atraso no pagamento do consumo de água desde o
mês de Setembro de 2004 ao mês de Outubro de 2006 da instalação nº 1370, a
Marina Conceição Ribeiro Amorim Laranjeira.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA N.º 3 – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E ORÇAMENTO –
PROGRAMA SOLARH – MARIA EMÍLIA FERREIRA CACAIS FARDILHA
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Nos termos do n.º 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 39/2001, de 9 de Fevereiro, relativo
ao Programa Solarh – Programa de apoio especial para a realização de obras de
conservação e de beneficiação em habitação própria permanente, propõe-se que
seja aprovado o relatório técnico e orçamento das obras de Maria Emília Ferreira
Cacais Fardilha.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

PROPOSTA Nº 4 – COMISSÕES DE FESTAS EM HONRA SANTA RITA
(CAMINHA) E NOSSA SENHORA BONANÇA (VILA PRAIA ÂNCORA)

Em conformidade com o disposto no nº 4, alínea b), do artº 64º, da Lei 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, nas
actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra.
Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio às Comissões de Festas em Honra
de Santa Rita (Caminha) e Nossa Senhora da Bonança (Vila Praia de Âncora), no
valor de 2.500,00 euros e 505,75 euros, respectivamente, para apoio na realização
das respectivas festividades.

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0
abstenções.

A presente proposta foi aprovada em minuta, depois de lida em voz alta na
presença simultânea de todos com 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente em Exercício declarou encerrada
a reunião, quando eram 10 Horas e 37 Minutos, da qual, para constar e por estar
conforme, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Presidente e
por mim que a secretariei.

Paços do Concelho do Município de Caminha, 15 de Dezembro de 2006

ASSINATURAS:

A PRESIDENTE DA CÂMARA
Júlia Paula Pires Pereira Costa, Drª.

O SECRETÁRIO
João Fernando Sobral Araújo Ferreira

